
Průzkum spokojenosti 
absolventů OA Lysá nad Labem 

Průzkum proveden ve dnech  

1. – 31. 3. 2019 

 



Koho jsme oslovili? 

• Absolventi z let 2018 - 2014 

 

• osloveno: 100 absolventů                    
odpovědělo: 70 absolventů (tj. 70%) 
 

 



1. V současné době studuji/pracuji 
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37 

. 

studuji VŠ/VOŠ 47,1% 

pracuji 52,9% 



2. Jaké znalosti a dovednosti ze SŠ 
nejvíce využívám? 
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psaní všemi deseti   40% 

účetnictví   22,9% 

cizí jazyky   14,3% 

nevyužívám nic  12,8% 

matematika   4,3% 

ekonomika   5,7% 



3. Kdybych volil znovu SŠ, vybral/a bych 
si…. 
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stejnou školu i stejný obor    
61,4% 
stejnou školu, ale jiný obor     
1,4% 
jinou školu, stejný obor     
5,7% 
jinou školu, jiný obor     
27,1% 
nevím     4,4% 



4. Studium pro mě bylo … 

43 
15 

7 

2 1 

2 

. 

odpovídající     61,4% 

nebylo příliš náročné     
21,4% 

snadné     10% 

nedokážu posoudit     2,9% 

velmi náročné    1,4% 



5. Doporučil/a byste tuto školu?  
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určitě ano     51,4% 

spíše ano     28,6% 

nevím    5,7% 

spíše ne     10% 

určitě ne    4,3% 



6. Oznámkujte, jakým způsobem vás studium 
na OA připravilo do praxe 
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7. Co dalšího byste nám vzkázali? 

• Fajn škola, mám s ní spojeno spoustu skvělých 
vzpomínek 

• Stýská se mi po všech vyučujících 

• Popřál bych spoustu úspěšných studentů 

• Po základní škole jsem byla přesvědčená, že 
chci jít studovat do Prahy. Teď nelituji. Menší 
škola v menším městě je rozhodně lepší volba. 
Děkuji, že jsem mohla být součástí. :) 

 



Co dalšího byste nám vzkázali? 

• Skvělá příprava k maturitě 

• Děkuji za trpělivost  

• Nic doplnit nechci 

• Osvěžit image školy (být více modernější co se 
týče vzhledu a vnitřního designu školy) 

• vyřídit pozdravy celému pedagogickému sboru 


